
Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2007.
december 6-i végzése – Marcuccio kontra Bizottság

(F-40/06. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Az alkalmazási helyről a lakó-
helyre küldött személyes holmikkal kapcsolatos tájékoztatás-
kérés – Okafogyottság – Nyilvánvalóan megalapozatlan kárté-

rítési kérelem)

(2008/C 22/105)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő:
V. Messa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: J. Currall
és C. Berardis-Kayser meghatalmazottak, segítőjük: A. Dal Ferro
ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperesnek a személyes holmija Angolából Olaszor-
szágba történt küldésével kapcsolatos szállítólevélről másolat
kiállítása iránti kérelmét hallgatólagosan elutasító határozat
megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

1) A megsemmisítés iránt kérelemről nem szükséges határozni.

2) A Közszolgálati Törvényszék a kártérítési kérelmet – mint nyilván-
valóan elfogadhatatlant – elutasítja.

3) Luigi Marcuccio maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni
az Európai Közösségek Bizottságának összes költségét.

(1) HL C 143., 2006.6.17., 37. o.

Az Közszolgálati Törvényszék (első tanács)
2007. október 19-i végzése – M kontra Európai

Gyógyszerügynökség (EMEA)

(F-23/07. sz. ügy) (1)

(Közszolgálat – Tisztviselők – Rokkantság – Rokkantsági
bizottság – Az összehívás megtagadása – Nyilvánvaló elfogad-

hatatlanság)

(2008/C 22/106)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: M (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Orlandi,
A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperesek: Európai Gyógyszerügynökség (EMEA) (képviselők:
V. Salvatore és S. Vanlievedael meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az EMEA 2006. október 25-i, a felperes rokkantsági bizottság
összehívása iránti kérelmét elutasító határozatának megsemmisí-
tése – Kártérítési kérelem.

A végzés rendelkező része

1) A Közszolgálati Törvényszék a keresetet – mint elfogadhatatlant –
elutasítja.

2) A felek maguk viselik saját költségeiket.

(1) HL C 117., 2007.5.26., 35. o.

2007. szeptember 28-án benyújtott kereset – Bernard
kontra Europol

(F-99/07. sz. ügy)

(2008/C 22/107)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Marjorie Bernard (Woerden, Hollandia) (képviselő:
P. de Casparis ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (Europol)

Kereseti kérelmek

– A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2007. júni-
us 26-i panasz tárgyában 2007. június 28-án hozott határo-
zatot, valamint a 2007. február 5-i és a 2007. július 25-i érté-
keléseket;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt:

– a felperes részére 2006. szeptember 1-jétől a kamatokkal
növelt időszakos illetményemelés megállapítására;

– nettó 7 500 euró összegű kártérítés megfizetésére;

– a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az Europolt a költségek
viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Jelen eljárás a felperesnek a 2005. szeptember 1-je és
2006. augusztus 31-e közötti időszakban végzett munkája érté-
kelésével kapcsolatos. A felperes munkáját „2”-essel értékelték,
ami a „nem felel meg teljes mértékben a követelményeknek”
minősítésnek felel meg.
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